מזכירת האלופים ,רוחמה חרמון ,ציפתה
ד מסיפה איוטיפיח  -ב ע ל ה הכין ליה הפ ת ע ה
בצור ת מסיבה בסיגנון ״חיים שכאלה״

פסגת
הר
החרמון
״לכל דור יש יהודה המכבי
שלו,״ נזרקת האימרה לחלל־הא־
וויר ,כשעל לוח השיקופיות מו
פיעה תמונה ,שבה נראית נערה
חיננית ליד חנוכיה גדולה .בזו
אחר זו מופיעות שיקופיות ,המר
אות דרך־חיים של אשר ,נאורה,
רוחמה חרמון שמה .רוחמה
היתה מזכירתו של יצחק רכין
בימים שכיהן כרמטכ״ל ,עבדה
בעיתון מערכות ,עבדה עם רבין
בחו״ל ,כשכיהן כשגריר בארצות־
הברית ,ועסקה גם בהרצאות .היום
היא עובדת כמנהלת לב״י .הש 
בוע ,ביום הולדתה ,היא קיבלה
דרגת אלוף־מישנה ,וזוהי בהחלט
סיבה סובה למסיבה.
באו כל החברים הטובים המל
ווים אותה לאורך ההיסטוריה שלה,
ושאול כיכר אף ערך לה מסע
שיקופיות בנוסח חיים שכאלה.
״את התמונות היפות באמת
שאול לא הביא,״ מעירה רוחמה
הנרגשת ,כאשר התמונות מן ה
עבר רודפות זו את זו :חיילת
מצטיינת בטירונות ,חיילת המו
פיעה בשער במחנה .לפי איור

שם שיח

אלוף־מישנה רוחמה גולו)משמאל(,
כלת־המסיבה ,מסתודדת ומעלה
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זיכרונות עם תת־אלוף )מיל׳( ,הטייס רן פקר .את פקר הכירה רוחמה

שעשה הקריקטוריסט היורד י ע 
נן לוריא .הפורטרט לא כל־כך
מוצלח• מישהור מעיר :״זה מה
שיצא לו ליד הכותל.״
על הלוח מופיעה שיקופית ה
מראה כתבה של העיתונאית שרה
פרנקל בשם ״קשה להיות מזכירת
רמטכ״ל ,אך נעים להיות מזכירת
רביו.״ ויצחק )״איצ׳ה״( גולן,

 '1סטלה לוי ,קצינת
ח״ז ראשית לשעבד,
וס פעילה בשינוי ,ויצחק )״איצה״( גולן.

כשהעזה מזכירתו של יצחק רבין ,בזמן שכיהן כרמטכ״ל .פקר ,שנחשב
פעס אחד הטייסים המוכשרים ביותר בצה״ל ,עוסק היוס ביבוא וביצוא
נשק .רוחמה ,שהופתטה מכמות האורחים שהגיעו ,התרגשה עד דמעות.

דובר־צה״ל־לשעבר מעיר  :״אמרה
וירדה.״
רוחמה בתמונה עם ישראל
)״סליק״( טל ,ואיצ׳ה מעיר :״זה
מה שנקרא מעשה מרכבה.״ רוחמה
בתמונה עם יצחק רבץ ,שנראה
רזה מאוד .״זה צילום רנטגן?״

שואל יענקל׳ה אגמץ.

כשמסתיימת הקרנת השיקופיות

ציבורם בואש

המסיבה ואורחייהכבוד היו ללא
ספק שר־התיקשורת ,מרדני ציפו־
בלבוש לבן ,ואשתו ,טונה .מימין  :נירה פרידלנדר ,מתכננת־אופנה.

